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Background and Aims: Staphylococcus aureus is the most common and important
nosocomial pathogens and due to potential virulence and increasing resistance to anti-microbial
medicines, they become one of the most important health problems through worldwide. So the
aim of this study was identification and characterization of S. aureus resistant to Methicillin and
Vancomycin from patients hospitalized in Razi hospital of Ghaemshahr and Shahid Zare of Sari
and characteristics antibiotics susceptibility pattern in 2015.
Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive study, 134 strains of S. aureus
from hospitalized patients in infectious diseases and burns were collected randomly from the
hospital laboratory and transferred to the research laboratory. The specimens were incubated in
Blood Agar medium for 24 hours at 37 ° C. The colonies were examined for morphology,
biochemical properties, resistance to polymixin and sensitivity to Novobiocin. For isolates,
antibiotic test was performed using disk diffusion method and PCR detection was performed.
PCR results were approved for sequencing.
Results: 100 out of 134 samples were positive for S. aureus; 51 samples were methicillinresistant and 2 samples were resistant to all of the antibiotics and Vancomycin with vanA and
vanB resistance gene.
Conclusions: Determination of new resistance factor in nosocomial infection is one of the
major challenges in treating these infections. 25.37% of the samples, weren’t S. aureus. This
study showed 51% prevalence of methicillin-resistance.
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زمینه و هدف :استافیلوکوکوس اورئوس از مهمترین و شایعترین پاتوژنهای بیمارستانی است و بهدلیل قدرت بیماریزایی بالقوه
و مقاومت روزافزون در برابر داروهای ضدمیکروبی به یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی در جهان تبدیل شده است .هدف از این
مطالعه جداسازی استافیلوکوکوس اورئوسهای مقاوم به متیسیلین و وانکومایسین از بیماران بستری در بخشهای عفونی و سوانح و
سوختگی بیمارستانهای رازی قائمشهر و شهید زارع ساری و تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتکی آنها در سال  1394است.
مواد و روش کار :در این مطالعۀ توصیفی ـ مقطعی ،تعداد  134نمونه کشت استافیلوکوکوس اورئوس بهدستآمده از بیماران
بستری در بخشهای عفونی و سوانح و سوختگی ،به روش تصادفی ساده از آزمایشگاه بیمارستان تهیه و به آزمایشگاه تحقیقاتی منتقل
شد .نمونهها در محیط بالد آگار بهمدت  24ساعت در دمای  37درجۀ سلسیوس انکوبه شد .کلنیها از نظر مورفولوژی ،خصوصیات
بیوشیمیایی و مقاومت به پلیمیکسین و حساسیت به نووبیوسین بررسی شدند .برای جدایهها تست آنتیبیوگرام به روش دیسک
دیفیوژن انجام شد و شناسایی به روش  PCRصورت گرفت .نتایج  PCRبرای تأیید سکانس شد.

یافتهها :از مجموع  134نمونه کشت بهدست آمده از آزمایشگاه بیمارستان ،تعداد  100نمونه بهعنوان استافیلوکوکوس اورئوس
شناسایی شدند که تعداد  51نمونه مقاوم به متیسیلین و  2نمونه مقاوم به تمام آنتیبیوتیکها و وانکومایسین و واجد ژنهای vanA
و  vanBبودند 45/09 .درصد سویههای مقاوم به متیسیلین از بخش مراقبتهای ویژه بهدست آمد.
نتیجهگیری :شناسایی مقاومت به آنتیبیوتیک در عوامل عفونی بیمارستانی یک چالش اصلی در درمان عفونتها است25/37 .
درصد نمونههای بهدستآمده از بیمارستان ،استافیلوکوکوس اورئوس نبودند .این مطالعه همچنین شیوع 51درصدی مقاومت به
متیسیلین را نشان داد.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،مقاومت ،متی سیلین ،وانکومایسین

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
استافیلوکوکوس اورئوس کوکسی گرم مثبت است که در زیر
میکروسکوپ ،ظاهری شبیه به خوشۀ انگور دارد ( )1و کلنیهای
نسبتاً درشت زردرنگ در محیط کشت تولید میکند (.)2
استافیلوکوکوس اورئوس بهطور معمول از پوست و بینی افراد سالم
جدا میشود؛ اما ممکن است از دیگر نواحی آناتومیک بدن مثل
دهان و دستگاه گوارش نیز جدا شود ( .)3این باکتری یکی از
عوامل عمدۀ عفونتهای بیمارستانی ،عفونت پوست و بافت نرم،

عفونتهای داخل عروقی ،پنومونی ،آرتریت سپتیک ،اندوکاردیت،
استئومیلیت ،عفونت جسم خارجی و سپسیس است (.)4-5
این باکتری میتواند بهصورت مؤثر ژنهای مقاومت به
آنتیبیوتیک را از محیط دریافت کند .در دهۀ  1960بالفاصله پس
از معرفی متیسیلین ،سویههای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به
این دارو ظاهر شدند و استافیلوکوکوس اورئوسهای مقاوم به
متیسیلین ( Methicillin-resistant Staphylococcus aureus:
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 )MRSAنام گرفتند ( .)6عواقب عفونت با استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به متیسیلین بسیار خطرناک است؛ بهویژه اینکه
درمان دارویی مؤثری نیز در این زمینه وجود ندارد ( .)7-8از
ابتدای دهۀ  1990میالدی سویههای  MRSAدر مراکز بهداشتی و
درمانی شایع شدند .سویههایی که در مراکز بهداشتی ـ درمانی و
بیمارستانها بودند Health care-associated ( HA_MRSA
 )MRSAنامیده شدند؛ بهتدریج تعدادی از عفونتهای  MRSAدر
میان افرادی که تماسی با مراکز بهداشتی درمانی نداشتند نیز
گزارش شد و این سویههای جدید  MRSAرا CA_MRSA
( )Community-associated MRSAنامگذاری کردند ،سویههای
 CA_MRSAبهسرعت در میان جمعیت زیادی از مردم دنیا
منتشر شد و بیمارانی که هیچگونه تماسی با مراکز بهداشتی
درمانی نداشتند را درگیر کرد ( .)9 -10با ظهور سویههای مقاوم به
متیسیلین استافیلوکوکوس اورئوس در دهۀ  1960و شیوع آن در
دو دهه بعد ،وانکومایسین بهعنوان اولین خط درمان عفونتهای
ناشی از این سویهها استفاده شد ( .)11،12لذا مقاومت کامل به
وانکومایسین در سویههای استافیلوکوکوس اورئوس بهعلت
محدودیتهای مربوط به استفاده از داروهای جایگزین ،اهمیتی
جهانی پیدا کرده است ( .)13،14مقاومت به وانکومایسین نیز در
سالهای اخیر گزارش شده است.
تحقیقات نشان داده است که عفونتهای بیمارستانی ناشی
از ارگانیسمهای مقاوم به آنتیبیوتیک در مقایسه با سویههای
حساس ،مرگومیر بیشتر بیماران را بههمراه داشته است .این
مرگومیرها در اثر بروز مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به
متیسیلین نیز در حال افزایش است .با توجه به اهمیت سویههای
مقاوم و ارزیابی میزان گسترش آن بین بیماران بستری در
بیمارستانهای شهرهای ساری و قائم شهر و اهمیت آگاهی از
چگونگی الگوی حساسیت و مقاومت عوامل عفونی شایع در
بیمارستانها ،این مطالعه به شناسایی و تشخیص استافیلوکوکوس
اورئوس از طریق تکنیک  PCRپرداخت و سپس الگوی مقاومت
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین و وانکومایسین را از
بیماران بستری در بخشهای عفونی ،سوانح و سوختگی بیمارستان
های ساری و قائم شهر در سال  1394پایش کرد.
مواد و روشها
نمونهگیری و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی
در این مطالعۀ توصیفی ـ مقطعی تعداد  134نمونه کشت
مشکوک به استافیلوکوکوس اورئوس از نمونههای خون ،ادرار و
زخم در فاصلۀ زمانی اسفند  1393الی شهریور  1394از

بیمارستانهای رازی قائمشهر و شهید زارع ساری تهیه شد.
ایزولهها از آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان بهدست آمده و در
گزارش آزمایشگاه بهعنوان استافیلوکوکوس اورئوس تشخیص داده
شده بود .نمونهها در شرایط استریل به آزمایشگاه تحقیقاتی منتقل
شد .هیچگونه شرط جنسیتی یا سنی در جمعآوری نمونهها وجود
نداشت .جمعآوری و کشت نمونهها بهصورت تصادفی ساده و از
بیماران بستری در بخشهای عفونی و سوانح و سوختگی
بیمارستانهای رازی قائمشهر و شهید زارع ساری صورت پذیرفت.
نمونههای بهدست آمده در مرحلۀ اول با استفاده از
تستهای بیوشیمیایی (رنگآمیزی گرم ،کاتاالز ،کواگوالز ،مانیتول،
 )Dnaseتعیین هویت شدند .از دیسکهای تشخیصی
پلیمیکسین ،نووبیوسین (  )5 mcgشرکت پادتن طب ایران نیز
برای بررسی استفاده شد .سپس برای تشخیص قطعی از تکنیک
 PCRاستفاده شد.
استخراج DNA

استخراج  DNAژنومی ایزولهها به کمک کیت تهیهشده از
شرکت پویاژن آزما (تهران ،ایران) مطابق دستورالعمل کیت
استخراج شد DNA .استخراجشده از طریق لود کردن  5میکرولیتر
از  DNAروی ژل آگاروز  1درصد بهصورت کمّی بررسی شد.
همچنین  DNAاستخراجشده به نسبت  1/49رقیق شده و از
طریق دستگاه بیوفتومتر در طول موج  260نانومتر غلظت آن
محاسبه شد.
واکنش زنجیرهای پلی مراز تشخیصی با ژن uidA

با توجه به مطالعات موجود و بررسی توالی ژنی
استافیلوکوکوس اورئوس ،برای طراحی یک پرایمر تشخیصی،
ارزیابی شد .درنهایت ژن  uidAاستافیلوکوکوس اورئوس انتخاب و
یک جفت پرایمر  21جفت بازی طراحی شد .توالی پرایمر
 5’-GCGATTGATGGTGATACGGTT-3’ Forwardو توالی
پرایمر 5’-AGCCAACCTTGACGACTAAGC-3’ Reverse
است.
واکنش زنجیرهای پلیمر بهمنظور شناسایی دقیق نمونهها
استافیلوکوکوس اورئوس با غلظت نهایی مواد شامل  0/5میکرولیتر
) 1 ،dNTP (10mMمیکرولیتر ) 2/5 ،MgCl2 (0/5mMمیکرولیتر
) 1 ،PCR Buffer(10Xمیکرولیتر از )0/2 ،primer_F(10μM
میکرولیتر آنزیم ) Smar Taq(U/μLو  1میکرولیتر  DNAالگو
) (100ng/ulاستفاده شد .حجم نهایی با افزودن  17/8میکرولیتر
به  25میکرولیتر رسانده شد .برنامۀ دمایی شامل  5دقیقه
واسرشتسازی اولیه در  94درجۀ سلسیوس ،و  35چرخه شامل 1
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دقیقه واسرشتسازی در  94درجۀ سلسیوس 30 ،ثانیه مرحلۀ
اتصال پرایمرها در  60درجۀ سلسیوس و  45ثانیه مرحلۀ
طویلسازی در  72درجۀ سلسیوس انجام شد .درنهایت مرحلۀ
طویلسازی نهایی در  72درجۀ سلسیوس بهمدت ده دقیقه صورت
گرفت.

متو پریم ( 5میکروگرم) ،نووبیوسین ( 5میکروگرم) ،پلی میکسین
( 300واحد) و کانامایسین ( 30میکروگرم) بودند .دیسکهای
آنتیبیوتیک از شرکت پادتن طب تهیه شده و کلیۀ آزمایشها ،سه
بار تکرار شدند .از سویۀ  S aureus ATCC 25923که از شرکت
پادتن طب (تهران ،ایران) تهیه شده بود ،بهعنوان کنترل کیفی
دیسکها و نمونۀ کنترل مثبت استفاده شد.

ارزیابی حساسیت آنتیبیوتیکی ایزولههای استافیلوکوکوس
اورئوس به روش دیسک دیفیوژن انجام شد .آنتیبیوتیکهای

تکثیر ژنهای  vanB ،vanAو  vanCژنومی با روش

بررسی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی

PCR

برای بررسی ژنوتیپی مقاومت به وانکومایسین ،تکثیر ژنهای
 vanC ،vanB ،vanAاستافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از
پرایمرهای اختصاصی که بهترتیب در زیر توالی آن آمده است،
انجام شد:

استفادهشده در این مطالعه بهترتیب شامل پنیسیلین ( 10واحد)،
آمپیسیلین ( 10میکروگرم) ،متیسیلین ( 5میکروگرم)،
سیپروفلوکساسین ( 5میکروگرم) ،تتراسایکلین ( 30میکروگرم)،
وانکومایسین ( 30میکروگرم) ،اریترومایسین ( 15میکروگرم)،
سفوکسیتین ( 30میکروگرم) ،سفوتاکسیم ( 30میکروگرم) ،تری

جدول  .1توالی نوکلئوتیدی پرایمرهای استفادهشده برای ردیابی مولکولی ژنهای مقاومت به وانکومایسین
طول قطعه

توالی پرایمر 5-3

نام ژن

 1032جفت باز

ATGAATAGAATAAAAGTTGCAATAC
CCCCTTTAACGCTAATACGAT

vanA

 647جفت باز

TTGCTCAGAGGAGCATGAC
TAACGCAATACGATCAAGCG

vanB

 815جفت باز

ATGGATTGGTACTGGTAT
TAGCGGGAGTGTCTGGTAA

vanC

جدول  .2برنامۀ دمایی برای تشخیص ژنهای مقاومت به وانکومایسین
PCR conditions
Cycle
Number
35
35
35

Final extension

Extension

Annealing

Denaturation

6min at 72°C
7min at 72°C
5min at 72°C

1min at 72°C
45sec at 72°C
30sec at 72°C

1min at 52°C
30sec at 50°C
62°C 30sec at

1min at 94°C
1min at 94°C
1min at 94°C

برای انجام  PCRو تکثیر این ژنها از شرایط مختلف دمایی و
ترکیب مسترمیکس استفاده شد .برای ژن هر سه ژن مسترمیکس
با غلظت نهایی مواد شامل  0/5میکرولیتر )1 ،dNTP (10mM
میکرولیتر ) 2/5 ،MgCl2 (3mMمیکرولیتر )،PCR Buffer(10X
 1میکرولیتر از ) 0/2 ،Primer (10 pMمیکرولیتر آنزیم Smar
) Taq(U/μLو  1میکرولیتر  DNAالگو ) (100 ng/ulاستفاده شد.
بهمنظور تکثیر ژن  vanCاز غلظت  MgCl2 1/5 mMاستفاده شد.
درنهایت برای تأیید صحت محصوالت  PCRایجادشده ،این قطعات
تکثیرشده تعیین توالی شدند.

Initial
denaturation
5min at 94°C
5min at 94°C
5min at 94°C

Primers
vanA
vanB
vanC

آنالیز آماری
نتایج بهدستآمده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخۀ
 (Inc, Chicago, IL, USA) 16آنالیز آماری شدند .برای مقایسۀ
توزیع فراوانی ژنها در نمونههای کشت از آزمون مربع کای
استفاده و در هر مورد  P-valueمحاسبه شد .برای این مطالعه
مقدار Pکمتر از  %5از لحاظ آماری معنیدار تلقی شد.
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همچنین بیشترین نمونههای مقاومت به انواع آنتیبیوتیکها از
بخش مراقبتهای ویژه بود (نمودار .)1

یافتهها
نتایج توزیع نمونهها
از مجموع  134نمونۀ ارسالی به آزمایشگاه تحقیقاتی که
بهصورت فنوتیپی استافیلوکوکوس اورئوس تشخیص داده شده
بودند 100 ،نمونه بهصورت قطعی با تکنیک ،PCR
استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی شد 55 .نمونه ( 55درصد) از
موارد مثبت استافیلوکوکوس اورئوس از مردان و  45نمونه (45
درصد) از زنان جدا شد .از نظر توزیع سنی  66درصد افراد زیر 30
سال و  34درصد باالی  30سال داشتند .بیشترین موارد عفونت و

نتایج تشخیص مولکولی گونۀ استافیلوکوکوس اورئوس
الکتروفورز محصوالت ناشی از تکثیر ژن  uidAبا روش
 PCRانجام شد .هر نمونه روی ژل آگارز  1درصد الکتروفورز شد
که مطابق شکل  ،1باند اختصاصی حدود  570 bpبهدست آمد و
نشاندهندۀ استافیلوکوکوس اورئوس بودن نمونهها است .نتایج
سکانس نیز این موضوع را تأیید کرد.

نمودار  .1نتایج کشتهای مثبت براساس بخشی که نمونهگیری در آن انجام شده است (کل نمونههای مثبت  100ایزوله)

570 bp

به مقاومت آنتیبیوتیکی در نمودار  2مشخص شده است (نمودار
.)2
همچنین با توجه به اهمیت سویههای مقاوم به متیسیلین،
 51سویه به تفکیک منشأ ،ارزیابی شدند 23 .سویه از بخش
مراقبتهای ویژه 12 ،سویه از بخش سوختگی و ترمیم 8 ،سویه از
انکولوژی و  4سویه از بخش ارتوپدی جداسازی شد .بقیۀ نمونهها
مقاوم به متیسیلین ( 4نمونه) از سایر بخشها بهدست آمد.
نتایج ردیابی مولکولی ژن vanC ،vanB ،vanA

شکل  .1الکتروفورز محصول  PCRژن  uidAدر شکل مشخص است.
چاهک شماره  :1نمونۀ کنترل مثبتت S. aureus ATCC 25923
و چاهک شماره  :2یک نمونۀ بالینی را نشان میدهد.

نتایج مقاومت آنتیبیوتیکی
از بین  100سویه استافیلوکوکوس اورئوس تمام نمونهها به
پلیمیکسین مقاومت کامل نشان دادند .همچنین فقط یک مورد
حساس به پنیسیلین گزارش شد .تمام نمونهها به آنتیبیوتیک
نووبیوبسین حساس بودند .نمونههای متعددی از مقاومت حد
واسط نسبت به اریترومایسین گزارش شد .اطالعات کامل مربوط

با بررسی بهدست آمده از ردیابی  100ایزوله
استافیلوکوکوس اورئوس مشخص شد که  1/02درصد ( 2نمونه)
نمونۀ مقاوم به متیسیلین واجد ژن  vanAو  1نمونه واجد ژن
 vanBبودند و هیچ نمونهای واجد ژن  vanCگزارش نشد.
همچنین نمونهای که واجد ژن  vanAبود vanB ،هم داشت .شکل
 ،2نمونۀ الکتروفورز از باندهای مذکور را نشان میدهد .تمامی
نتایج برای تأیید توالی محصول ،بعد از استفاده از کیت تخلیص
محصول  PCRاز ژل ،برای شرکت بایونیر کره برای سکانس ارسال
شدند .همچنین یک نمونه کنترل مثبت از  vanCنیز در آزمایش
قرار داده شد تا صحت آزمایش تشخیص  vanCتأیید شود.
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نمودار  .2نتیجۀ تست آنتیبیوگرام باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونههای بالینی ،بیشترین حساستیت بته نووبیوبستین و بیشتترین
مقاومت به پلی میکسین در نمودار مشخص است.همچنین با توجه به اهمیت سویههای مقاوم به متیسیلین 51 ،سویه به تفکیک منشت  ،ارزیتابی
شدند 23 .سویه از بخش مراقبتهای ویژه 12 ،سویه از بخش سوختگی و ترمیم 8 ،سویه از انکولوژی و  4سویه از بخش ارتوپدی جداستازی شتد.
بقیۀ نمونهها مقاوم به متیسیلین ( 4نمونه) از سایر بخشها بهدست آمد.

شکل  .2الکتروفورز محصوالت ژنهای  vanB ،vanAو  vanCبر ژل آگارز یک درصد .چاهک  :Lلدر  100جفت بازی فرمنتاز ،چاهک  Nکنترل منفتی،
چاهک  :1قطعۀ  1034جفت بازی  ،vanAچاهک  2و  :3قطعۀ  647جفت بازی ژن  vanBو چاهک  :4قطعۀ  815جفت بازی vanC

بحث و نتیجهگیری
استافیلوکوکوس اورئوس طی چند دهۀ گذشته تبدیل به
یکی از شایعترین عوامل عفونتهای بیمارستانی شده است (.)15
یکی از عوامل موفقیت در گسترش شیوع عفونت در این باکتری
کسب فاکتورهای مقاومت است؛ تا حدی که با ورود هر
آنتیبیوتیک جدید سویههای مقاوم باکتری بهسرعت ظهور یافته و
درمان عفونتها ی حاصل از این باکتری را با دشواری مواجه کرده
است ( .)16مقاومت آنتیبیوتیکی این سویه ،یکی از مهمترین
تهدیدهای میکروبی بیمارستانی بهشمار میرود.

استافیلوکوکوس

تاکنون مطالعات مختلفی دربارۀ
اورئوسهای مقاوم نسبت به متیسیلین و وانکومایسین در نقاط
مختلف جهان انجام شده است .مطالعۀ  Grammatico-Guillonو
همکاران ( )2009نشان داد که بین میزان مقاومت
استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتیبیوتیکها و همچنین
آلودگی افراد به استافیلوکوکوس اورئوس رابطۀ معنیداری وجود
ندارد .در مطالعۀ حاضر نیز رابطۀ معنیداری میان سن مبتالیان و
ابتال به عفونتهای استافیلوکوکوس اورئوس بهدست نیامد (.)17
 Sancakو همکاران ( )2005در بیمارستان مرکزی ترکیه
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس را نسبت به وانکومایسین
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حساس گزارش کردند ( .)18در پژوهش حاضر نیز  2سویۀ مقاوم
به وانکومایسین گزارش شد که به تمام آنتیبیوتیکهای
مطالعهشده مقاومت کامل نشان دادند .مقاومت آنتیبیوتیکی این
سویهها به وانکومایسین از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی ارزیابی شده و
 98درصد نمونهها به وانکومایسین حساس بودند .ژنهای مقاومت
 vanAدر  2نمونه و  vanBدر یک نمونه مشاهده شد و مقاومت
فنوتیپی و ژنوتیپی در این دوسویه گزارش شد .وجود مقاومت به
دوسویه ،اهمیت کنترل شیوع عفونت در این بیمارستانها را نشان
میدهد .وجود دوسویه مقاوم ،برای انجام اقدامات پیشگیرانۀ الزم،
به آزمایشگاه بیمارستان اطالعرسانی شد.
در ایران نیز  Teyhooو همکاران ( )2011در بیمارستان
شهدای تبریز تعداد  1454نمونه از بیماران مختلف بستریشده در
این بیمارستان را بررسی کردند که در طول این دوره از  546مورد
کشت مثبت تعداد  100ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از
نمونههای اخذشده از بیماران جدا شد که فراوانی آن در کل
مراجعین  6/87درصد و در موارد کشت مثبت  18/3درصد بود و
همینطور  83درصد آنها نسبت به متیسیلین مقاوم بودند (.)19
در مطالعۀ حاضر  51درصد نمونهها به متیسیلین مقاومت داشتند
که اکثر سویهها ( 45/09درصد) از بخش مراقبتهای ویژه
جداسازی شدند.
 Darabiو همکاران ( )2010طی مدت شش ماه ،در 9
بیمارستان مربوط به ارتش در تهران و از بینی بیماران و کارکنان
و نیز زخمهای چرکین بیماران  632نمونه جمعآوری کردند .پس
از انجام تستهای افتراقی  146سویه از باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس جدا شد که  48سویۀ مشترک در  19کالستر جداگانه
شناسایی شدند که  90درصد سویهها مقاوم به متیسیلین بودند
( .)20در مطالعۀ حاضر اما  51درصد نمونهها به متیسیلین مقاوم
بودند .این تفاوت میتواند بهدلیل جامعۀ مطالعهشده و یا تفاوت در
تعداد نمونهگیری باشد.
 Afroughو همکاران ( )2012در بیمارستانهای دانشگاه
علوم پزشکی تهران از مجموع  157بیمار مطالعهشده  49ایزوله
استافیلوکوکوس اورئوس جدا کردند که شیوع سویۀ
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین  42/8درصد (21
سویه) بود که بیشترین حساسیت نیز مربوط به وانکومایسین
( 100درصد) بود ( .)21در مطالعۀ حاضر نیز بیشترین حساسیت
نسبت به وانکومایسین گزارش شد .اما وجود  2سویۀ واجد ژنهای

 vanAو  vanBمیتواند ،نشان از گسترش مقاومت آنتیبیوتیکی
استافیلوکوکوس اورئوس در شمال کشور باشد.
 )2013( Mansouri Ghiasiنیز مطالعهای در زمینۀ شیوع و
مقاومت آنتیبیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوسهای جداشده از
بینی کارکنان بخش جراحی بیمارستان شهید رجائی تنکابن انجام
داد ( .)22در این مطالعه طیف سویه های مقاوم استافیلوکوکوس
اورئوس به بعضی از آنتی بیوتیک ها مشابه مطالعه حاضر بود ولی
افزایش هشداردهندهای در میزان  MRSAو موارد غیرحساس
(مقاومت حد واسط) به وانکومایسین گزارش شد .در مطالعۀ حاضر
نیز دو نمونۀ مقاوم مشاهده شد .میزان اثربخشی پنی سیلین،
آموکسی سیلین و آمپی سیلین بر نمونههای استافیلوکوکوس
اورئوس مطابق مطالعه حاضر بود .درنهایت مطالعۀ حاضر نشان داد
که الگوی مصرف آنتیبیوتیکی در راستای درمان عفونتهای ناشی
از استافیلوکوکوس اورئوس موجب بروز مقاومت باالتر از  90درصد
به سفوکسیتین ،آموکسی سیلین و پنیسیلین شده است .در حالی
که حساسیت به وانکومایسین  ،در تعداد باالیی از نمونهها همچنان
وجود داشت ،نیمی از نمونهها به متیسیلین مقاوم بودند که دو
نمونه در آنها مقاوم به وانکومایسین گزارش شدند .این دو مورد
زنگ خطری است برای مدیریت عفونتهای بیمارستانی در
بیمارستانهای ساری و قائمشهر .همچنین با استفاده از روش
 PCRمشخص شد که  34نمونه از  134نمونه که از سوی
آزمایشگاه تشخیص طبی ،استافیلوکوکوس اورئوس تشخیص داده
شده بودند ،استافیلوکوکوس اورئوس نبودند .این مسئله اهمیت
تستهای مولکولی در تشخیص سریع باکتریهای بیماریزا را
نشان میدهد.
سپاسگزاری
این مطالعه ،حاصل پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تنکابن است  .از تمامی عزیزانی که ما را در انجام این
پژوهش یاری فرمودند ،تشکر و قدردانی میکنیم.
تعارض منافع
بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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